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DIUMENGE XI DURANT L’ANY (A) 
 
 
 
LECTURA PRIMERA   Ex 19:2-6a 
  

Vosaltres sereu el meu reialme sacerdital, 
la meva nació sagrada 

  
Lectura del llibre de l’Èxode 
 
En aquells dies, els israelites arribaren al desert del Sinaí, i acamparen allà, davant la 
muntanya. Moisès pujà a la muntanya de Déu. El Senyor el cridà des de la muntanya i 
li digué: «Parla a la casa de Jacob, comunica això als israelites: Vosaltres heu vist el 
que he fet als egipcis, i com us he pres sobre les ales igual que una àguila, i us he 
portat fins a mi. Ara, doncs,  si vosaltres m’escolteu i observeu les condicions de la 
meva aliança, sereu la meva possessió personal, a part de tots els pobles, encara que 
tota la terra sigui meva. Vosaltres sereu el meu reialme sacerdotal, la meva nació 
sagrada». 
  
SALM RESPONSORIAL 99:2, 3, 5 (R.: 3c) 
  
Aclameu el Senyor arreu de la terra, 
       doneu culte al Senyor amb cants de festa, 
       entreu davant d’ell amb crits d’alegria. 
  
R.: Som el seu poble i el ramat que ell pastura. 
  
Reconeixeu que el Senyor és Déu,                                                                               
       que és el nostre creador i que som seus, 
       som el seu poble i el ramat que ell pastura. R. 
  
Que n’és, de bo, el Senyor! 
       Perdura eternament el seu amor, 
       és fidel per segles i segles. R. 
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LECTURA SEGONA    Rm 5:6-11 
 

Si vam ser reconciliats amb Déu al preu de la mort del seu Fill, 
molt més serem salvats gràcies a la seva vida 

  
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma 
 
Germans, quan nosaltres érem encara incapaços de tot, Crist va morir pels qui érem 
dolents. ¿Qui trobaríem disposat a morir per un home honrat? Potser sí que per un 
home bo trobaríem qui tingués la valentia de donar la vida. Doncs bé, Déu donà prova 
de l’amor que ens té quan Crist morí per nosaltres, que érem encara pecadors. Però 
després que ell ens ha fet justos per la sang de Crist, amb molta més raó, per Crist, ell 
ens salvarà de la pena, Perquè si vam ser reconciliats amb Déu al preu de la mort del 
seu Fill quan érem encara enemics, molt més ara que ja estem reconciliats serem 
salvats gràcies a la seva vida. Encara més: gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor, que ara 
ens ha reconciliat, tenim l’honor de gloriar-nos en Déu. 
  
 
  
EVANGELI   Mt 9:36-10:8  
 

Jesús cridà els seus dotze deixebles i els envià 
 
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
 
En aquell temps, Jesús, en veure aquella multitud de gent, malmenada i 
desesperançada com les ovelles sense pastor, se n’apiadà, i digué als seus deixebles: 
«La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l’amo dels sembrats que 
hi faci anar més segadors». Llavors cridà els seus dotze deixebles i els donà poder de 
treure els esperits malignes i de guarir tota malaltia. Els noms dels dotze apòstols són, 
primer Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà, Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el 
seu germà, Felip i Bartomeu, Tomàs i Mateu, el cobrador d’impostos, Jaume, fill 
d’Alfeu, i Tadeu, Simó, el zelota, i Judes, l’Iscariot, que el va trair. Jesús envià aquests 
dotze tot fent-los aquestes recomanacions: «No us encamineu a les terres dels pagans 
ni entreu a la província dels samaritans. Aneu més aviat a les ovelles perdudes del 
poble d’Israel. Pel camí prediqueu, anunciant que el Regne de Déu és a prop. Cureu 
malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No heu pagat res per 
rebre aquest poder; doneu-ho també sense pagar». 
 


